
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 51/3/26.4.2013 (Β΄ 1147) από-
φασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου παι-
γνίων με τίτλο [Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της 23/3/23.10.2012 (Β΄ 2952) απόφασης της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία 
διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητι-
κών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην πε-
ρίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων 
που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την 
προβλεπόμενη άδεια»], όπως αυτή τροποποιήθη-
κε με τις με αριθμό 200/11.04.2016 (Β΄ 1223) και 
250/2/16.3.2017 (Β΄ 1409) όμοιες και ισχύει.

2 Τροποποίηση της 245/2/02.02.2017 (Β 811) από-
φασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου παι-
γνίων με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του 
Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσε-
ων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος 
Ελεγκτών Παιγνίων.].

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 319/3/27.04.2018 (1)
Τροποποίηση της 51/3/26.4.2013 (Β΄ 1147) από-
φασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου παι-
γνίων με τίτλο [Τροποποίηση και κωδικοποίη-
ση της 23/3/23.10.2012 (Β΄ 2952) απόφασης της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία 
διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικη-
τικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνί-
ων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς 
την προβλεπόμενη άδεια»], όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με τις με αριθμό 200/11.04.2016 (Β΄ 1223) 
και 250/2/16.3.2017 (Β΄ 1409) όμοιες και ισχύει.

  Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:
  α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και ειδικότερα τις διατάξεις των 
περιπτώσεων 16, 25, 26, 27, 28, 29 και 32 της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως 
αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις δια-
τάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του 
ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 
και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 
106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 
34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του 
άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), τις διατάξεις των 
άρθρων 357 έως και 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και, συ-
μπληρωματικά, τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), 
όπως ισχύουν,

β) τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία, έως ότου εκδοθούν τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 29 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προεδρικά διατάγματα, τα διεπόμε-
να από αυτά θέματα ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις 
της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του 
ν. 4182/2013 (Α΄ 185) με τίτλο [Κώδικας κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατά-
ξεις], όπως ισχύει,

δ) τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50 
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σε συνδυασμό με τη με αριθ-
μό ΠΟΛ 1248/2011 (Β΄ 2854) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών,

ε) τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 του 
άρθρου 48 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές προ-
στέθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 173 του 
ν. 4261/2014 (Α 107), σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλ-
λων, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της συντάσσει και αναθεωρεί 
τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών τυχερών 
παιγνίων μέσω του διαδικτύου (black list), καθορίζει τον 
χρόνο παραμονής ενός εγγεγραμμένου προσώπου στον 
κατάλογο αυτόν, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις δι-
αγραφής ή άρσης της εγγραφής του,

στ) τις διατάξεις της με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με 
τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως ισχύει,
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ζ) τις διατάξεις της με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 
(Β΄ 2910) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο [Πιστοποίηση 
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)],

η) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: [Απο-
δοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επι-
τροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)], σε 
συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 
(ΥΟΔΔ 843) όμοια, με θέμα: [Αποδοχή παραίτησης μέ-
λους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου], σε συνδυασμό με τη με 
αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, 
με θέμα: [Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανα-
νέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων],

θ) τις διατάξεις της με αριθμό 218/2/22.9.2016 
(Β΄ 3404) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο [Έγκριση Κα-
νονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας 
Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων],

ι) τις διατάξεις των με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) 
και 10/3/11.6.2012 (Β΄ 2066) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., με 
τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικο-
νομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ια) τις διατάξεις της με αριθμό 245/2/02.02.2017 
(Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμά-
των διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών 
Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος 
Ελεγκτών Παιγνίων.],

ιβ) τη με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β΄ 1147) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο: “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με 
αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β΄ 2952) «Ρυθμίσεις θεμάτων, 
τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυ-
ρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παρο-
χής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω 
του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 200/11.04.2016 
(Β΄ 1223) και 250/2/16.3.2017 (Β΄ 1409) όμοιες και ισχύει,

ιγ) τις διατάξεις των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 2015/1535/
ΕΕ,

ιδ) τη με αριθμό ΔΙΑΣΥ 268 ΕΞ/04.04.2018 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης προς 
τη Διεύθυνση Ρύθμισης, Προγραμματισμού και Μελετών,

ιε) τη με αριθμό ΔΙΠΡΥΜ 62 ΕΞ/05.04.2018 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Ρύθμισης, Προγραμματισμού και Με-
λετών της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιε) τη με αριθμό Π 077 ΕΞ/25.4.2018 εισήγηση του 
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιστ) την ανάγκη προσαρμογής της υπό στοιχείο (ιβ) 
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π στις πραγματικές συνθήκες, τη 
δομή και τις ιδιαιτερότητες της παροχής υπηρεσιών 
τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην Ελληνική 
Επικράτεια, κατά το βαθμό που αφορά στη δημιουργία 
ενός πληρέστερου και αποτελεσματικότερου πλαισίου 

αποτροπής των σχετικών παραβάσεων και προστασίας 
των παικτών και των καταναλωτών,

ιζ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιη) τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
ιθ) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 

(Β΄ 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., όπως τροποποιή-
θηκε με τις με αριθμό 200/11.04.2016 (Β΄ 1223) και 
250/2/16.3.2017 (Β΄ 1409) όμοιες και ισχύει, ως εξής:

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 2 «Μη αδειοδοτημένη 
παροχή Υπηρεσιών», αντικαθίσταται ως εξής:

«2.1 Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών 
παιγνίων δια του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή 
η πρόσβαση, εφόσον αυτή επιχειρείται από IP που βρί-
σκεται στην Ελληνική Επικράτεια, σε ιστότοπο μη αδει-
οδοτημένου παρόχου. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, 
μέσω της οποίας παρέχεται η πρόσβαση στον ιστότοπο 
παροχής των υπηρεσιών αυτών, η κατάληξη της διαδι-
κτυακής του διεύθυνσης καθώς και ο τόπος εγκατάστα-
σης του παρόχου ή του εξοπλισμού του, δεν επηρεάζουν 
την έννοια της μη αδειοδοτημένης παροχής.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 51/3/26.4.2013 
(Β΄ 1147) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως τροποποιή-
θηκε με τις με αριθμό 200/11.04.2016 (Β΄ 1223) και 
250/2/16.3.2017 (Β΄ 1409) όμοιες και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου παιγνίων 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

I

    Αριθμ. απόφ. 320/2/03.05.2018 (2)
Τροποποίηση της 245/2/02.02.2017 (Β 811) από-

φασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου παι-

γνίων με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας 

του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτεί-

ας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών 

Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του 

Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.].

  Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:
  α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και ειδικότερα τις διατάξεις των 
περιπτώσεων 16, 25, 26, 27, 28, 29 και 32 της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως 
αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις δια-
τάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του 
ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 
και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 
106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 
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34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του 
άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), τις διατάξεις των 
άρθρων 357 έως και 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και, συ-
μπληρωματικά, τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), 
όπως ισχύουν,

β) τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία, έως ότου εκδοθούν τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 29 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προεδρικά διατάγματα, τα διεπόμε-
να από αυτά θέματα ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις 
της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του 
ν. 4182/2013 (Α΄ 185) με τίτλο [Κώδικας κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατά-
ξεις], όπως ισχύει,

δ) τις διατάξεις της με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με 
τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως ισχύει,

ε) τις διατάξεις της με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 
(Β 2910) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο [Πιστοποίηση 
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)],

στ) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 
385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: 
[Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)], σε 
συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 
(ΥΟΔΔ 843) όμοια, με θέμα: [Αποδοχή παραίτησης μέ-
λους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου], σε συνδυασμό με τη με 
αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, 
με θέμα: [Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανα-
νέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων],

ζ) τις διατάξεις της με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β΄ 
3404) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο [Έγκριση Κανονι-
σμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρε-
σιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων],

η) τις διατάξεις των με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) 
και 10/3/11.6.2012 (Β΄ 2066) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., με 
τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικο-
νομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

θ) τις διατάξεις της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β΄ 
811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων 
διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Επο-
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυ-
ρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος 
Ελεγκτών Παιγνίων.].

ι) τη με αριθμό 318/19.04.2018 Συνεδρίαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για 
το εν λόγω θέμα,

ια) τη με αριθμό ΔΙΑΣΥ 322 ΕΞ/27.04.2018 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης προς 

τη Διεύθυνση Ρύθμισης, Προγραμματισμού και Μελετών.
ιβ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 69 ΕΞ/ 

27.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Ρύθμισης, Προ-
γραμματισμού και Μελετών της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιγ) την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης επιμέ-
ρους διατάξεων άρθρων της με αριθμό 245/2/02.02.2017 
(Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο τη βελτιστο-
ποίηση της προσαρμογής των λειτουργιών εποπτείας 
και ελέγχου της Αρχής στις ιδιαιτερότητες, την πολυ-
πλοκότητα και τους κινδύνους που ανακύπτουν από το 
μέγεθος των δραστηριοποιούμενων στην αγορά των 
παιγνίων επιχειρήσεων, την έκταση του πεδίου διοργά-
νωσης, διεξαγωγής ή εκμετάλλευσης, καθώς επίσης και 
τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα.

ιδ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιε) τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
ιστ) τη με αριθμό Π 081 ΕΞ/ 30.4.2018 εισήγηση του 

Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,
ιζ) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση των διατάξεων της με αριθμό 

245/2/02.02.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (Δι-
όρθωση σφάλματος ΦΕΚ 4096/Β΄/23.11.2017), με τίτλο: 
[Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής 
Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας 
του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων], ως εξής:

1.1. Η παράγραφος 14.1 του άρθρου 14, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«14.1 Το εύρος του προστίμου ανά παράβαση και κα-
τηγορία σημαντικότητας, ορίζεται ως εξής:

14.1.1 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται κατά τη δι-
οργάνωση ή/και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων:

α/α Εύρος Έντασης 
Βαρύτητας

Κατηγορίες 
Σημαντικότητας

Εύρος 
Προστίμου 
(ευρώ)

1 0 < EBi ≤ 5 Χαμηλή 1.000-25.000

2 6,25 ≤ EBi ≤ 10 Μέση 2.000-50.000

3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή 4.000-120.000

4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή 8.000-240.000

14.1.2 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται κατά την 
εκμετάλλευση ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών 
παιγνίων:

α/α Εύρος Έντασης 
Βαρύτητας

Κατηγορίες 
Σημαντικότητας

Εύρος 
Προστίμου 
(ευρώ)

1 0 < EBi ≤ 5 Χαμηλή 1.000-2.000

2 6,25 ≤ EBi ≤ 10 Μέση 1.500-4.000

3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή 2.000-8.000

4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή 2.500-16.000

14.1.3 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται σχετικά με 
την υλοποίηση Εμπορικής Επικοινωνίας τυχερών παι-
γνίων:
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α/α Εύρος Έντασης 
Βαρύτητας

Κατηγορίες 
Σημαντικότητας

Εύρος 
Προστίμου 
(ευρώ)

1 0 < EBi ≤ 5 Χαμηλή 1.000-15.000

2 6,25 ≤ EBi ≤ 10 Μέση 2.000-30.000

3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή 4.000-60.000

4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή 6.000-120.000

14.1.4 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 
51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ισχύουν οι προβλεπόμενες 
στις διατάξεις αυτές διοικητικές κυρώσεις.».

1.2. Οι παράγραφοι 15.2 και 15.3 του άρθρου 15, αντι-
καθίστανται ως εξής: 

«15.2 Το συνολικό πρόστιμο (Π) για τις βεβαιωθείσες 
παραβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρά-
γραφο 15.1, προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

όπου: 
Π: Το συνολικό πρόστιμο που επιμετράται. 
Χ: Το πρόστιμο μιας εκ των παραβάσεων που λαμβάνει 

την υψηλότερη τιμή Έντασης Βαρύτητας (EBi). 
Εi: Η Ένταση Βαρύτητας (EBi) κάθε παράβασης i εκπε-

φρασμένη ως ποσοστό.

Κi: Το κατώτατο όριο προστίμου της κατηγορίας σημα-
ντικότητας στην οποία εντάσσεται κάθε συγκεκριμένη 
παράβαση i. 

Αi: Το ανώτατο όριο προστίμου της κατηγορίας σημα-
ντικότητας στην οποία εντάσσεται κάθε συγκεκριμένη 
παράβαση i. 

Ρi: Το πλήθος των παραβάσεων με την ίδια τιμή Έντα-
σης Βαρύτητας (EBi) για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία 
σημαντικότητας. 

15.3 Κατωτέρω, παρατίθεται παράδειγμα εφαρμογής 
της μεθοδολογίας επιμέτρησης προστίμου: 

15.3.1 Παράδειγμα: Σε Έλεγχο επί της διοργάνωσης και 
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων βεβαιώνονται τέσσερεις 
(4) παραβάσεις, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία 
σημαντικότητας και Ένταση Βαρύτητας (EBi) ως εξής: 

- Δύο στην κατηγορία σημαντικότητας Πολύ Υψηλή 
με Ένταση Βαρύτητας (ΕΒi) 20,00 και Ei=0,2. 

- Μία στην κατηγορία σημαντικότητας Υψηλή με Έντα-
ση Βαρύτητας (ΕΒi) 15,00 και Εi=0,15. 

- Μία στην κατηγορία σημαντικότητας Μέση με Έντα-
ση Βαρύτητας (EBi) 10,00 και Εi=0,10. 

Έστω ότι για την πρώτη εκ των δύο παραβάσεων 
κατηγορίας σημαντικότητας Πολύ Υψηλή, με Έντα-
ση Βαρύτητας (EBi) 20,00, επιμετρήθηκε πρόστιμο 
(Χ0)=120.000€. Ο μέσος όρος του εύρους του προστίμου 
της συγκεκριμένης κατηγορίας σημαντικότητας είναι 
(8.000+240.000)/2=124.000. 

Κατά συνέπεια, ως βάση προσαύξησης της μίας συ-
ντρέχουσας παράβασης της Κατηγορίας Σημαντικότητας 
Πολύ Υψηλή, λαμβάνεται το ποσό των 120.000 € ενώ 
για τις συντρέχουσες παραβάσεις των επόμενων κατη-
γοριών σημαντικότητας Υψηλή και Μέση, ο μέσος όρος 
του εύρους του προστίμου της καθεμιάς από αυτές. Με 
βάση τις ανωτέρω παραδοχές, η προσαύξηση για κάθε 
μία από τις συντρέχουσες παραβάσεις, εφαρμοζόμενου 
του τύπου (1) ανωτέρω, υπολογίζεται ως εξής:

α. Για τη δεύτερη παράβαση κατηγορίας σημαντικό-
τητας Πολύ Υψηλή, με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 20,00, 
η προσαύξηση του προστίμου (Χ1) προκύπτει από τη 
σχέση: 

Χ1 = [(0,2* 120.000,00) *1] = 24.000 € 
β. Για την τρίτη παράβαση κατηγορίας σημαντικότητας 

Υψηλή, με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 15,00, η προσαύξηση 
του προστίμου (Χ2) προκύπτει από τη σχέση: 

Χ2 = [(0,15 * 62.000) * 1] = 9.300 € 
γ. Για την τέταρτη παράβαση κατηγορίας σημαντικό-

τητας Μέση με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 10,00, η προ-
σαύξηση του προστίμου (Χ3) προκύπτει από τη σχέση: 

Χ3 = [(0,10 * 26.000) * 1] = 2.600 € 
δ. Το συνολικό Πρόστιμο (Π) για όλες τις παραβάσεις 

προκύπτει από το άθροισμα: 
Π = Χ0 + Χ1+ Χ2 + Χ3 = 120.000 + 24.000 + 9.300 + 2.600 

= 155.900 €.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 245/2/02.02.2017 

(Β 811) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμά-
των διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών 
Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος 
Ελεγκτών Παιγνίων].

3. Έλεγχοι οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση της από-
φασης αυτής, δεν έχουν ολοκληρωθεί ή επί των απο-
τελεσμάτων τους δεν έχει ληφθεί απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 
τελούν υπό την ισχύ των διατάξεων της παρούσας.

4. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου παιγνίων 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020730706180004*
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